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Eleições 2014 
 

Excepcionalmente neste 
sábado, o escritório da 
Aspas não abrirá, tendo em 
vista que o local  já estará ocupado com os 
equipamentos para a eleição que ocorrerá no 
domingo. A 217ª seção eleitoral  funcionará na 
sede da associação. 
 

Excesso de velocidade  
A Aspas vem continuamente alertando sobre a 
atitude irresponsável de alguns motoristas que 
trafegam em alta velocidade pela estrada de 

acesso ao Pasárgada, 
colocando em risco a vida 
de pessoas e animais 
silvestres.  Solicitamos 
mais uma vez a todos que 
respeitem os limites de 
velocidade e a sinalização. 

Devido às reclamações recorrentes recebidas a 
este respeito, a Aspas está apurando quem está 
agindo desta forma e encaminhará às 
autoridades competentes as informações  para 
medidas necessárias. Evite acidentes, respeite 
sua vida e a do próximo! 
 
 

Reajuste na passagem da van 
Conforme comunicado anteriormente, a partir do 
dia 01 de outubro as passagens da van já passaram 
a ser vendidas com o preço reajustado. A rota 
externa, conhecida como Jardim Canadá ou Belo 
Horizonte, passou de R$ 3,50 para R$ 4,35, mesmo 
valor cobrado pelo ônibus vermelho. A rota 
interna, percurso feito dentro do 
Pasárgada, passou de R$1,75  para R$ 1,85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recadastramento  
 

Durante este mês de outubro, a 
Aspas continuará realizando o 
recadastramento dos 
proprietários, moradores e 
dependentes. Se você ainda não atualizou o seu 
cadastro, compareça na Administração. 
Lembramos que o andamento do processo de 
implantação do novo sistema de segurança no 
Pasárgada, pelo qual a identificação será feita 
totalmente por meio eletrônico, depende da 
colaboração de todos na atualização dessas 
informações.  
 

O novo programa de controle de acesso irá 
agilizar a entrada na portaria e aumentar a 
segurança no Pasárgada, já que as informações 
ficarão armazenadas em banco de dados e toda 
vez que alguém entrar no condomínio o acesso 
ficará registrado eletronicamente. 
 

Colabore, faça o seu recadastramento! 
 

Demonstrativo de custos da água 
 

Segue demonstrativo de custos da água no mês de 
setembro de 2014, que foi entregue à Aspas pela FRR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
  

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.690,06 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.745,68 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 1.123,60 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 786,99 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.072,05 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 8.102,33 

TOTAL R$ 17.520,71 

CONSUMO TOTAL 11.818 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,48254 

 
 

 

 

Benção aos animais  
 

Neste sábado, dia 04 de outubro, às 10h, no 
Parquinho do Riachinho, na Ponte da Mata, será 
realizada pelo padre Maicon, da congregação de 
Macacos, uma benção especial aos animais de 
estimação. Traga seu bichinho e participe deste 
encontro em comemoração à vida! 
 

Recolhimento dos resíduos verdes 
 

Esta semana, não foi realizada a coleta dos resíduos 
verdes devido à manutenção para troca de uma peça 
quebrada no trator. A Aspas pretende retomar 
normalmente este serviço na próxima semana. 

 

 


